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      Gazetka Uczniowska Zespołu Szkół w Jasienicy                                                               MAJ-CZERWIEC 2021 

Witajcie!  

Minął nam kolejny rok szkolny. Wielkimi krokami                 

zbliżają się upragnione, wytęsknione, oczekiwane                                       

z niecierpliwością wakacje.  

Przekazujemy Wam ostatni już w tym roku szkolnym 

numer naszej gazetki.  Znajdziecie w nim informacje 

związane z pożegnaniem szkoły, latem, bezpiecznym 

wypoczynkiem.  

Życzymy  Wam miłej lektury i ciekawych wakacyjnych 

przygód!  

 

 

   

 

 

 

  

W numerze: 

 Międzynarodowy Dzieo Dziecka 

 Mam prawo do… 

 Janusz Korczak obroocą praw dzieci 

 Dzieo Przyjaciela 

 Letnie przysmaki 

 Smaki dzieciostwa 

 Nietypowe muzea 

 Pożegnanie klas VIII 

 Szkolne wspomnienia 

 Grafika Mai 

 Pomysły na wakacje 

 Wakacyjne rady Pani Hani 

 Wypowiedzi dzieci, sondy, zdjęcia… 

Czerwiec  jest ulubionym miesiącem naszych uczniów.  

Dlaczego?   

- bo jest Dzieo Dziecka i są prezenty, 

- w czerwcu kooczymy kolejną klasę, 

- zaczynają się wakacje, 

- nie trzeba się uczyd, bo są wystawione oceny, 

- rozpoczyna się lato, 

- są długie dni i można byd długo na podwórku, 

- bo jest ciepło i można chodzid w krótkich spodenkach, 

- kwitną  kwiaty; 

 

 

Natalia Usenko  
 

Wakacje  
Ten dzień niezwykły jest, bo ostatni!  
Od jutra pusto już będzie w szatni.  
Pytacie czemu?  
Jak to?! Nie wiecie?  
Po nim wakacje zaczną się przecież!  
Jakie? Zielone!  
Morzem pachnące…  
Przyniosą tęczę, przygody, słońce,  
Noce w namiocie,  
Turlanie w trawie.  
Nowych przyjaciół.  
Kijanki w stawie!  
Dzieciaki już się tłoczą przed drzwiami  
I każdy kwiaty dał pani Ani.  
Pani im pięknie dziękuje za to.  

A na podwórku czeka już… LATO!  
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Czego życzyd Dzieciom w Dniu Dziecka: 

czarnych kotów na białych przypieckach, 

burych kotów - 

a może i białych... 

byle były  i byle mruczały. 

Życzę także Wam niskich okien 

ze słonecznym, zielonym widokiem 

a nad oknem - gałęzi kasztana 

żeby kos miał gdzie śpiewad od rana. 

Życzę rzeki i piasku przy rzece 

na wspaniałe, piaskowe fortece. 

I poziomek w leśnych kotlinach 

drzew, na które dobrze się wspinad. 

Życzę także wam koca, nie-koca, 

który sny Wam przynosi po nocach 

taki koc spełnia wszystkie życzenia: 

to się w okręt, to w wyspę przemienia... 

bywa też latającym dywanem 

by się znowu stad kocem nad ranem. 

I co jeszcze? 

Już chyba niewiele: 

śmiechu w domu 

i lodów w niedzielę 

i przyjaciół najlepszych na świecie 

i wszystkiego, wszystkiego, co chcecie. 

                                                Czego wam życzyd – M. Terlikowska 

          

         

ŻYCZENIA DLA DZIECI OD DZIECI 

- żeby dzieci były zdrowe i nie chorowały, szczególnie na COVID, 

- dobrych ocen w szkole, samych piątek i szóstek, 

- żeby czas do wakacji mijał szybko, 

- dużo dobrych kolegów i koleżanek i przyjaciół, 

- żeby w szkole było przyjemniej i weselej, 

- żeby mamy nie krzyczały na swoje dzieci, 

- spełnienia marzeo, 

- dużo prezentów, czyli fajnych zabawek, 

- żeby dzieci na całym świecie były uśmiechnięte i szczęśliwe, 

- więcej czasu na zabawy, granie w piłkę, jazdę na hulajnodze, 

- żeby dorośli bardziej rozumieli dzieci i ich potrzeby, 

- mniej lekcji, więcej laby, 

- żeby rodzice nie zabraniali grad na komputerze, 

- dłuższych wakacji, 

- szczęśliwego dzieciostwa, 

- dużo radości i uśmiechu w rodzinach, 

- żeby dzieci wiedziały, że są ważne, 

- żeby mogły jeśd więcej słodyczy; 
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Janusz Korczak – obrońca praw dzieci  

Uroczystość nadania naszej szkole imienia Janusza Korczaka, odbyła się 1 czerwca 2009 roku. 
Jak wiecie, Janusz Korczak walczył o prawa dziecka. Domagał się, by akceptowano                                 
je takimi, jakimi są na co dzień. Chciał, by dzieci były dobrze traktowane przez dorosłych.                

.                         Kochał dzieci, dlatego dla nich pisał, uczył je, bronił ich praw, pomagał i motywował.  

Pomniki Janusza Korczaka  

W wielu miejscach na świecie znajdują się pomniki J. Korczaka. Jego imię noszą szkoły, ulice, osiedla. To wyraz 
pamięci o tym wielkim człowieku.  Janusz Korczak, jak chyba żaden inny warszawiak, ma w stolicy aż cztery 
pomniki. Spowodowane jest to zapewne tym, że działalnośd Janusza Korczaka wykraczała często poza mury 
jednego miejsca, a także czasy wojenne zmusiły Go do wielokrotnych przenosin.   

Pierwszy z pomników  znajduje się  na terenie Domu Dziecka przy ul. Jaktorowskiej 6, chod 
wówczas była to ul. Krochmalna 92. Właśnie tutaj w 1912 roku otwarty został Żydowski Dom 
Sierot. Pomnik został wykonany przez Ksawerego Dunikowskiego  i odsłonięto go w 1977roku.   

 

Drugi z pomników  znajduje  się   na Marysinie Wawerskim, w sąsiedztwie 
takich ulic jak   Starego Doktora czy Króla Maciusia. W 1921 roku, kiedy jeszcze Marysin nazywał 
się Czaplowizna, Maksymilian Cohn podarował miejscową działkę żydowskiemu Towarzystwu 
„Pomoc dla Sierot”, a Janusz Korczak urządził tutaj letnią kolonię dla swoich podopiecznych.     

   

Najbardziej znany pomnik znajduje się w Parku Świętokrzyskim.                      
Ten pomnik został odsłonięty 1 czerwca 2006 roku, w Dzieo Dziecka.  
Wykonali go Zbigniew Wilma i Bohdan Chmielewski. Monument 
przedstawia Janusza Korczaka stojącego z sześciorgiem dzieci pod 
drzewem, które jest symbolem przyjaźni Żydów i katolików.                    
Gałęzie tego drzewa układają się na kształt siedmioramiennego 
świecznika. 

                                                                    
Czwarty pomnik znajduje się przy ul. Okopowej, a dokładniej na Cmentarzu 
Żydowskim – jest to symboliczne miejsce pochówku Janusza Korczaka. 
Pomnik został ustawiony w 1982 roku i został wykonany przez Mieczysława 
Smorczewskiego. Pomnik składa się  z wysokiego postumentu obsypanego 
kamieniami, na którym znajduje się figura idącego Janusza Korczaka                          
z dzieckiem na ręku. 

 

 Janusz Korczak -  redaktor gazetki  

W latach 1926-1930 Janusz Korczak redagował gazetkę „Mały Przegląd”, która była skierowana do dzieci. 

9 października 1926 Janusz Korczak opracował pierwszy numer gazetki dla dzieci i młodzieży „Mały Przegląd”. 
Pismo redagował przez kolejne 4 lata. Od jesieni 1930 redakcją kierował Igor Newerly,  wcześniej sekretarz 
Korczaka. Redakcja gazety mieściła się przy ulicy Nowolipki 7 (budynek nie przetrwał wojny). Pismo było 
tygodniowym dodatkiem do żydowskiego dziennika „Nasz Przegląd”. Było tworzone z autentycznych listów                        
i materiałów nadsyłanych przez dzieci i młodzież.  Ostatni numer „Małego Przeglądu” ukazał się 1 września 1939. 
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Stary Doktor 

 W latach 1934-36 Janusz Korczak prowadził w radiu swoją audycję. Stworzył w niej postad Starego Doktora                  
- osobowośd radiową z prawdziwego zdarzenia, uwielbianą i słuchaną przez dzieci i całe rodziny różnych wyznao. 

Książki  Janusza Korczaka  

 

Zajrzyjcie  czasem do jego książek, by w ten sposób wyrazid swoją pamięd o nim.   

Pamięć o Januszu Korczaku wciąż żywa 

 

Na budynku szkoły podstawowej Fanciulli w stolicy Toskanii - Florencji (Włochy) 
znajduje się mural przedstawiający Janusza Korczaka z dziewczynką na rękach. 
Inspiracją był fotos ze słynnego filmu Andrzeja Wajdy. Mural, autorstwa młodego 
artysty o pseudonimie Ache77, pokrywa całą ścianę szczytową szkolnego 
budynku, liczy 80 m. kw. 

                                                                                                                                            
„Postanowiłem, że postacie muszą być czarno-białe, ale niebo musi być błękitne. Wszystkie dzieci na świecie wiedzą, że niebo musi być błękitne. Ale dodałem też 

drut kolczasty”.  

                                                                                                                                                                          Wypowiedź  Ache77 o muralu z Korczakiem. 

 

W 1978 roku wyemitowano srebrną monetę 
kolekcjonerską o nominale 100 złotych z wizerunkiem 
Janusza Korczaka. 

 

 

 

 11 listopada 2018 roku w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  
na Zamku Królewskim odbyła się uroczystośd nadania pośmiertnych odznaczeo 
Orderu Orła Białego. Wśród 25 uhonorowanych znalazł się także Janusz Korczak.  

Order Orła Białego, to najstarsze i najwyższe odznaczenie paostwowe Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Pamiętajmy  o Januszu Korczaku, patronie naszej szkoły. Pamiętajmy ile zrobił dla dzieci, jak walczył o nie  oraz jak 

się dla nich poświęcił. Powinniśmy również zastosowad się do jego sposobu na życie: 

„ Nie wolno zostawid świata takiego jakim jest”. 
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9 czerwca obchodzony jest  Dzieo Przyjaciela.                                                                                              

.                                Nie znamy genezy jego powstania, wiemy natomiast,  

.        że Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)                                             

.                             powołała w 2001 roku święto o podobny charakterze                             

.                              - Międzynarodowy Dzieo Przyjaźni, które  obchodzone                       

.                                jest  corocznie 30 lipca.                                          

Co o przyjaźni wiedzą uczniowie klasy IV b i III a? 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skali całego życia możemy mied tylko kilku prawdziwych przyjaciół.  Dziś w dobie portali społecznościowych 

prawdziwa przyjaźo jest na wagę złota. Zatem pielęgnujmy ten cenny dar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogocenny kamieo 

Dwóch przyjaciół spotkało się ze sobą po długim okresie rozłąki. W tym czasie jeden z nich stał się bardzo bogaty, a drugi bardzo biedny. 

Zasiedli razem do stołu i zaczęli wspominad wspólnie przeżyte chwile.  Podczas prowadzonej rozmowy biedny człowiek nagle przysnął. 

Przyjaciel, w przypływie wzruszenia, przed wyjściem z jego domu, wsunął mu jeszcze do kieszeni duży diament o ogromnej wartości. 

Jednak gdy jego ubogi przyjaciel obudził się, nie znalazł podarowanego skarbu i rozpoczął swój dzieo tak jakby nic się nie wydarzyło.  

Rok później los sprawił, że dwaj przyjaciele znów się spotkali. 

«Powiedz mi», powiedział bogaty, widząc znowu swojego przyjaciela w wielkiej biedzie, «dlaczego nie uczyniłeś pożytku ze skarbu, który 

pozostawiłem w twojej kieszeni?». 

Podobne zdarzenie ma miejsce w każdym międzyludzkim spotkaniu. Żyjący w naszej bliskości ludzie, obdarowują nas cennymi skarbami. 

My jednak nie zdajemy sobie zazwyczaj z tego sprawy.                                                                                                                            Bruno Ferrero                       

Opowiadanie ze strony: www.adonai.pl 

 

 Kim jest przyjaciel? 

- TO DOBRA, MIŁA I POMOCNA OSOBA,  

-  NA  PRZYJACIELA MOŻNA ZAWSZE LICZYD W TRUDNYCH CHWILACH I SŁABOŚCIACH , 

- TO OSOBA KTÓREJ MOŻNA POWIEDZIED  SWOJĄ NAJSKRYTSZA TAJEMNICĘ, 

- PRZYJACIEL SKOCZY ZA NAMI W OGIEO I POMOŻE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ,                     

 - WESPRZE, POMOŻE, DA LEKCJE, 

- PRZYJACIELA LUBI SIĘ BARDZIEJ NIŻ  KOLEGĘ, 

- TO OSOBA, KTÓRA JEST JAK KOLEGA LUB KOLEŻANKA, TYLKO BARDZIEJ WYJĄTKOWA, 

-  NAWET GDY SIĘ POKŁÓCIMY, TO I TAK SIĘ ZROZUMIEMY, 

- PRZYJACIEL MOŻE ZMIENID TWOJE ŻYCIE Z PONUREGO NA WESOŁE, 

- NIE ZOSTAWI CIĘ  W POTRZEBIE I NIE POJEDZIE SOBIE, 

- TO OSOBA, KTÓRĄ BARDZO LUBISZ I KTÓRA TEŻ CIEBIE LUBI, 

- POMOŻE CI, GDY O CZYMŚ ZAPOMNISZ, 

- BARDZO DOBRY KUMPEL I NAJFAJNIEJSZY KOLEGA, 

- PRZYJACIELA ZNA SIĘ BARDZO DOBRZE, JAK BRATA, 

- OSOBA CI BLISKA, KTÓRA MA DLA CIEBIE CZAS, 

- PRZYJACIEL JEST NA DOBRE I NA ZŁE; 

 

 

 Co może zagrozid przyjaźni? 

- ZAZDROŚD O INNĄ OSOBĘ,  

- KŁÓTNIA, OBGADYWANIE, 

- WYGADANIE OSOBISTEGO SEKRETU,  

- WYBRANIE KOGOŚ INNEGO,  

- IGNORANCJA,  

- KŁAMSTWO, WYKORZYSTYWANIE, 

- GŁUPIE  ŻARTY, DOWCIPY, 

- OSOBISTE SPRAWY, A TAKŻE KŁÓTNIE I ZŁE OPINIE,  

- OBRAŻANIE SIĘ Z BYLE POWODU,  

- BRAK ZROZUMIENIA, 

- BRAK CZASU DLA PRZYJACIELA, 

- OBGADYWANIE ZA PLECAMI,  

-  PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI NIC NIE ZNISZCZY, 

- CZĘSTE ROZSTANIA, 

- NOWE PRZYJAŹNIE; 

http://www.adonai.pl/


 

   

St
ro

n
a6

 

 

Przyjmuje się, że  lody wymyślili Chioczycy około 5 tysięcy lat 
temu… Miażdżyli oni owoce i podawali z pokruszonym lodem w miskach. 
Wymyślono też, że po dodaniu do papki ryżowej  owoców i przypraw, można 
ją włożyd do śniegu  i zamrozid – to była namiastka prawdziwych lodów.  
 
Grecy uwielbiali tak zwany „śnieg z Olimpu”. Była to mieszanka lodu, miodu, 
soków owocowych i wina. Był to ulubiony przysmak elit towarzyskich. 
  
Rzymianie natomiast, lody urozmaicali miodem, cynamonem, wodą różaną                     
i fiołkami. Dodawali też migdały, daktyle i figi. Miłośnikiem lodów był               
Cesarz Neron. 
 
Lody dla współczesnej Europy, odkrył najprawdopodobniej wenecki 

podróżnik  – Marco Polo. Jak głosi legenda Marco Polo, który często gościł   

w Chinach, wykradł tajną recepturę i sprzedał weneckim cukiernikom.      

Dzięki tej kradzieży powstały słynne kremowe weneckie lody śmietankowe. 

 A  hitem  tegorocznego sezonu są  LODY EKIPA marki KORAL.  

  Arbuz nazywany inaczej kawonem, należy do rodziny dyniowatych, tak jak 
np. melon, cukinia czy ogórek. Roślina ta wywodzi się ze środkowej                                  
i południowej Afryki, gdzie nadal rośnie dziko. Istnieje ponad 1200 odmian 

arbuza.                                                                                                                             

Dziś hodowla arbuzów rozprzestrzeniła się na cały świat. Liderem są Chiny.   
Arbuz  jest  częściowo warzywem, a częściowo owocem.                                            
Składa się on    w ponad 91% z wody, zatem jedzenie arbuza w upalny letni 
dzieo jest smacznym sposobem na nawodnienie organizmu i uniknięcie 
odwodnienia. Jak na owoc bardzo niskokaloryczny (ok. 46 kalorii w filiżance), 
arbuz zawiera imponującą różnorodnośd innych ważnych składników 
odżywczych,   których często mamy niedobory - witaminy, potas, magnez.  

 Arbuz powinien byd jednak spożywany z umiarem ze względu na sporą 
zawartośd fruktozy. 

Truskawki to samo zdrowie! Jeśli nie jesteśmy na nie 
uczuleni, jedzmy ich jak najwięcej! 

Największym światowym dostawcą truskawek są Chiny. Polska jest na 2 
miejscu!                                                                                                                                        
Truskawki posiadają więcej witaminy C niż cytryny czy grejpfruty. Zawarte                
w truskawkach wapo i fosfor wzmacniają kości i zęby, poprawiają pracę 
mięśni, a w połączeniu z magnezem  – odkwaszają organizm. Chronią przed 
anemią, wzmacniają organizm, wpływają odświeżająco na cerę i włosy.                     
Tym, którzy cierpią na bezsennośd, dobrze zrobi niewielka porcja truskawek 
przed snem. Zawierają bowiem brom, który w doskonały sposób ułatwia 
zasypianie.  Truskawki są jedynymi owocami, które mają swoje nasiona na 
zewnątrz.                                                                                                                           

8 truskawek zapewnia 140 procent zalecanego dziennego spożycia witaminy 
C dla dzieci. 

 

 

Ogórki trafiły do Stanów Zjednoczonych dzięki Krzysztofowi Kolumbowi. 

Odkrywca przywiózł je z Europy na wyspę Haiti w XV wieku.                       

Szklarniową hodowlę zielonego warzywa zapoczątkował natomiast                        

król Francji Ludwik XIV. Ogórek jest rośliną z rodziny dyniowatych.                     

To jedna z najstarszych roślin uprawnych.  To zielone warzywo w 90 proc. 

składa się z wody, poza nią w ogórku znajdziemy witaminy: C, A, B i E,                         

a także kwasy organiczne, sole mineralne i cukry. 

Ogórki odkwaszają i odtruwają organizm. Są niskokaloryczne, poleca się je 

więc osobom na diecie odchudzającej. 

Kojące i chłodzące właściwości ogórków są doceniane w branży 

kosmetycznej. Wyciągi z zielonych warzywo to częsty składnik mleczek, 

kremów czy toników.   
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 W Belgii znajduje się MUZEUM TRUSKAWKOWE. W sklepie z upominkami  w Le Musée de la Fraise 
można kupid wszystko,  co zrobione jest z truskawek.  Można w nim zobaczyd również stare fotografie 
przedstawiające zbieraczy truskawek na polach, hurtowników w mieście dumnie pozujących przy 
skrzynkach owoców, doroczną paradę truskawek, a także zdjęcia przedstawiający pierwszy targ 
truskawek, który odbył się w 1933 roku. 

 

W Chinach znajduje się MUZEUM ARBUZA. Założone w 2002 roku China Watermelon Museum 
ma 4000 metrów kwadratowych eksponatów, które śledzą początki arbuza od miejsca narodzin                     
w południowej Afryce,  aż po dzieo dzisiejszy. Nowoczesne muzeum pełne jest arbuzów woskowych, 
prezentujących różne odmiany z całego świata.  Nawet sam budynek ozdobiony jest olbrzymim 
impresjonistycznym arbuzem nad drzwiami frontowymi. Na świeżym powietrzu zaś,  istnieje teren 
wystawowy, na którym rośnie wiele rzeczywistych odmian arbuza.   

 

MUZEUM LODÓW (Museo del Gelato) zostało otwarte niedaleko Bolonii w miejscowości Anzola. 
Inauguracja muzeum miała miejsce 27 września 2012 i wizyta w tym miejscu jest doskonałym 
pomysłem na połączenie przyjemnego z pożytecznym – na zwiedzających czekają liczne atrakcje, w tym 
degustacja lodów, ale też można dowiedzied się wielu rzeczy na temat historii i produkcji lodów. 

  

                                                                                                                                                     
Muzeum Lodów w Los Angeles, to 12 pokoi wypełnionych eksponatami związanymi z tym pysznym 

deserem. Można zobaczyd tam instalację Banana Split wykonaną z 10 000 sztucznych bananów. Banana 

Split to kultowy amerykaoski deser. Można poczud miętowo czekoladowy zapach szklarni, w której 

rośnie mięta na podłożu z ziaren kakaowca, czy zanurzyd się w basenie wypełnionym kolorową posypką 

do lodów.  Poza tym w muzeum znajduje się pokój poświęcony Kalifornii, instalacja z olbrzymimi 

roztapiającymi się lodami na patyku i inne pobudzające wyobraźnię eksponaty.   

 

Piotrków Trybunalski  ma też nową atrakcję turystyczną                                     

- mini muzeum lodów, które mieści się w Rynku Trybunalskim, 

pod numerem 9. W muzeum lodów można poznać tajniki ich 

powstawania, i spróbować słynnych, lokalnych "kamieniaków".

Najsmaczniejsze lody (wg naszych uczniów) to: waniliowe, śmietankowe, czekoladowe, pistacjowe, truskawkowe, o smaku 

gumy balonowej  i przede wszystkim  lody firmy Koral o nazwie „Ekipa”,  szczyt dziecięcych marzeo.                    Smacznego 
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 OGÓREK TEŻ MA SWOJE MUZEUM.  

Zaledwie 60 km od granicy Polski znajduje się SPREEWALD – 
niezwykły Rezerwat Biosfery UNESCO. Obszar położony                         
na  Łużyc Dolnych (Brandenburgia) jest unikalnym                      
przykładem nizinnego krajobrazu rzeczno-dolinowego.

Specjalnością kulinarną Spreewaldu są słynne spreewaldzkie 
ogórki (Spreewälder Gurken) – kiszone lub marynowane, które 
są produktem z chronionym oznaczeniem geograficznym w Unii 
Europejskiej. Ich uprawie sprzyjały tu zawsze bardzo żyzne 
i urodzajne gleby. Przetwory z ogórków kuszą na każdym rogu 
ulicy. 

 Z historią uprawy ogórków można zapoznad się                    
w Muzeum Ogórków w Lübbenau-Lehde. 

SZLAK OGÓRKOWY 

Oprócz rejsów kanałami dużą atrakcją Spreewaldu są także 
malownicze trasy rowerowe. Jedna z tras liczy 260 km i biegnie 
wzdłuż kanałów, pól uprawy ogórków, gospodarstw zajmujących 
się wytwarzaniem ogórkowych przetworów oraz restauracji, 
gdzie można spróbowad lokalnych potraw. Przebiega tędy 
słynny  Szlak Ogórkowy (Gurkenradweg), oznaczony 
charakterystycznym symbolem ogórka jadącego na rowerze. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

         Zdjęcia pochodzą ze strony - http://www.projektswiat.pl/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wakacyjne smaki naszego dzieciństwa  

Wspomnienia są bardzo ważne w naszym życiu.                 
Dają nam siłę, pocieszenie, uczą budowad relacje. 
Na myśl o czymś cudownym, mimowolnie 
uśmiechamy się, robi się ciepło na sercu.                       
Jedne z najpiękniejszych wspomnieo, są te ubrane  
w smaki i zapachy.  Zazwyczaj ciepłe, pachnące 
latem,  wakacjami, świeżo zerwanymi z pola 
truskawkami.  

  

 

Jakie smaki z dzieciostwa wspominają nasi nauczyciele? 

-  KOGEL - MOGEL,                                                                                 
-  MARCHEWKI ZERWANE PROSTO Z POLA,                                                     
- ORANŻADKA W PROSZKU,                                                                              
- PAPIERÓWKI,                                                                                               
- PIEROGI Z JAGODAMI,                                                                           
- ZUPA SZCZAWIOWA Z JAJKIEM,                                                                                  
- GUMY DONALD,                                                                                                  
- WAFELKI KUKURUKU,                                                                                 
- PTYŚ Z TARCZYNA,                                                                                         
- CIASTO DROŻDŻOWE Z MLEKIEM,                                                                                            
- CIASTKA OD PANI NIEGOWSKIEJ,                                                                      
- KOMPOT WIŚNIOWY Z MAKARONEM,                                                              
- LODY OD KOWALCZYKA,                                                                                   
- PLACKI Z JABŁKIEM,                                                                                     
- BABCINE PYZY TARCIUCHY,                                                                                
- LODY OD STANKIEWICZA,                                                                       
- BARSZCZ CZERWONY Z OKRASZONYMI ZIEMNIAKAMI,                       
- NALEŚNIKI Z DŻEMEM DOMOWEJ ROBOTY,                                       
- PTYSIE Z BITĄ ŚMIETANĄ,                                                                           
- CHLEB Z CUKREM I ZE ŚMIETANĄ ;                                                                                

 

 

O  smaki z dzieciostwa zapytaliśmy najstarszych uczniów 

naszej szkoły.  Wcale nie wymienili zupek w proszku, tylko: 

- CHLEB Z MASŁEM I Z CUKREM,                                                                              
- ORANŻADKI W PROSZKU,                                                                              
- RABARBAR Z CUKREM,                                                                                           
- LODY GIBKI,                                                                                                         
- ŻELKI MYSZKI,                                                                                                    
- JADALNE BANKNOTY,                                                                                                    
- LODY IZA,                                                                                                                 

- CHLEB ZE ŚMIETANĄ I Z CUKREM,                                                                        
- PLACKI ZIEMNIACZANE Z CUKREM,                                                                     
- TALARKI Z KEFIREM,                                                                                            
- ZIMNY JUPIK,                                                                                                               
- LODY KREDKI,                                                                                                         
- HUBBA BUBBA,                                                                                                 
- CZEKOTUBKI,                                                                                                      
- ORANŻADKI  W SŁOMKACH,                                                                                   
- NALEŚNIKI Z NUTELLĄ,                                                                                     
- GUMY KULKI, -                                                                                                      

- CIASTKA ORZESZKI,                                                                                                      
- FRUGO,                                                                                                                       
- PLACKI PIECZONE NA KUCHNI KAFLOWEJ,                                                        
- MAKARON Z TRUSKAWKAMI,                                                                         
- SOCZEK MONSTER,                                                                                             
- BIG MILK TRIO,                                                                                                  
- TRUSKAWKI Z CUKREM,                                                                      
- GUMY TURBO,                                                                                 
- LODY JOCKER,                                                                                                    
- GOFRY Z TRUSKAWKOWYM DŻEMEM,                                                               
- PIEROGI Z JAGODAMI; 

 

  

http://www.projektswiat.pl/
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Drodzy  Ósmoklasiści!  

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęliście swoją fascynującą,  
ale i niełatwą drogę z edukacją. To mi przypadł ten przywilej,                
że stałam się Waszym przewodnikiem przez pierwsze 4 lata nauki. 
Dziś w tym trudnym czasie, kiedy nic nie jest takie jakie było kiedy 
mieliście 6 lat. Dodatkowo z powodu pandemii nie możecie 
pożegnad się z nami w zwykły sposób, jak to miało miejsce                               
z innymi klasami żegnającymi mury szkolne, chciałabym Wam po 
prostu podziękowad. 

Kochani, dziękuję Wam:                                                                                                                                                                                          
- za to, że mogłam byd przewodnikiem  na początku Waszej drogi związanej z edukacją;                                                                      
- za szacunek do mnie i do innych;                                                                                                                                                                               
- za to, że utwierdziliście mnie, w przekonaniu, że warto się angażowad, poświęcad czas i energię w ukazywaniu 
..magii otaczającego świata;                                                                                                                                                                                                
- za każde „Dzieo dobry” okraszone uśmiechem, na ulicy;                                                                                                                                        
- za to, że utwierdziliście mnie w przekonaniu, że warto wychodzid poza schematy i utarte ścieżki;                                                                  
- za Waszą różnorodnośd;                                                                                                                                                                                         
- za to, że utwierdziliście mnie w przekonaniu, że warto wierzyd młodym ludziom;                                                                                                  
- za to, że byliście moją motywacją i inspiracją. 

Życzę Wam wyjątkowych chwil, pogody ducha oraz dalszego rozwoju.                                                                 Wasza Pani Ania 

(Anna Mędrzycka) 

 Drodzy  uczniowie klas VIII!   

  

,, Tak niedawno żeśmy się poznali, 

A już pożegnania nadszedł czas. 

Tyle  żeśmy z sobą przeżywali,  

a dziś  tylko wspomnienia łączą nas…” 

                                                                                                                                           
Te słowa znanej piosenki skłaniają do  refleksji nad tym, co                          

w przeszłośd już się zmienia, więc na ostatniej naszej  ,,stacji”  porozmawiajmy  o wspomnieniach.                                                    
Czy pamiętacie,  jak 8 lat temu we  wrześniowy poranek, trzymając mocno mamę za rękę, przyszliście do 1 klasy? 
Byliście mali, niewinni i bardzo przestraszeni, ale już po chwili witałam Was, tuląc i pocieszając, że wszystko       
będzie dobrze. Pamiętajcie ,,Nic, co ma wielką wartośd w życiu, nie przychodzi łatwo.”                                                                                                    

Szybko mijał  wspólnie czas. Bywało trudno, czasami ciężko, ale tych ciepłych i radosnych  momentów było więcej.                                                                                                                                                                                                                                  
,,Niech w Waszych ciepłych sercach zostanie chod cząstka Nas, …………………………………………………………………………………………                                                                                                                                  
A teraz czas się pożegnad i ruszad w drogę już czas…”…………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                         

Dlatego dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile, spacery, wycieczki, wyjazd na Zieloną Szkołę oraz Wasze 
uśmiechy, pamięd, odwiedziny w naszej Sali nr 1 i każde  miłe słowo ,, Dzieo dobry i Do widzenia” wypowiedziane 
przez Was na korytarzu. Cieszę się, że cząsteczkę mojego życia spędziłam właśnie z Wami.                                            
Cytując fragment listu  nauczyciela, który żegnał się ze swoją klasą, powtórzę po nim: 

 ,, I już prawie na sam koniec chcę Wam powiedzied, żebyście byli odważni. I odważnie kroczyli po tym świecie.                                 
Bo On Was potrzebuje, dokładnie takich jacy jesteście.  Idealnych – właśnie takich! 

Możecie.   Potraficie.  Dacie radę.  Wierzę w Was!   Bardzo…                                                                                                                                         
I przenigdy nie zapominajcie o tym, że… 
JESTEŚCIE    WARTOŚCIOWI, A WASZE  ŻYCIE MA OGROMNE ZNACZENIE!”… 

                                                                                                                          Do zobaczenia…          Mirosława  Zdziennicka 
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„Po raz ostatni zadźwięczał  dzwonek, szybko minęło te parę lat. 

Każdy z nas pewnie łezkę uroni, zanim odejdzie w daleki świat! 

Do  widzenia  Przyjaciele, wspólnych  spraw  mieliśmy  wiele. 

Dziś  ta  nitka się  urywa, coś  się kończy, a coś się zaczyna”. 

                                                                             Piosenka absolwenta 

Kochani ósmoklasiści!!! 

Słowa tej piosenki niestety stają się faktem. Już niedługo, już za chwilę opuścicie mury tej szkoły. Rozpoczniecie 
nowy etap swojego życia. Czujecie z pewnością niepokój – co dalej?  Co przyniesie przyszłośd?  

Chcemy Wam życzyd mądrze wytyczonych celów i samych sukcesów w nowej szkole.  

Nie bójcie się marzeo. One dodają sił i motywują do działania. 

Bądźcie zawsze sobą, bo szczerośd jest w życiu bardzo ważna. Pamiętajcie, że oprócz zdobytej wiedzy                                                                             
i umiejętności o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. 

Dziękujemy Wam za wspólne 5 lat! Nie zapominajcie o swoich wychowawcach!                                                                 
Drzwi naszej szkoły zawsze będą dla Was otwarte! 

Kamila Sobolewska 

Ewelina Sobieska - Truszkowska 
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Generalnie ten czas wspominam dośd dobrze, często się stresowałem, ale też często cieszyłem się z tego,  że jestem akurat w tej szkole. 
Lubiłem tu przychodzid, głównie z powodu tego, że mogłem się spotkad  z przyjaciółmi i uczyd się swoich ulubionych przedmiotów.                             
Na pewno po zmianie szkoły będzie brakowad mi tego miejsca i jego unikalnej atmosfery.  

 
 
Dziękuję za wszystkie spędzone chwile, te złe i te dobre.  Dziękuję za te wspólne lata nauki, za to, że nauczyciele byli  naszymi 
przewodnikami. Z całego serca dziękuję za wysiłek włożony w naszą edukację.  Życzę radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.  

                       

Lata spędzone w tej szkole były pełne niezapomnianych chwil, wspominam je z ogromnym sentymentem. Chociaż w niektórych momentach 
było ciężko,  to i tak miałam blisko siebie serdecznych przyjaciół i wspaniałych nauczycieli. Podziwiam ludzi, którzy przekazywali nam wiedzę 
w każdy możliwy sposób, aby zapadło nam na długo w pamięd i zachęcali do aktywnego udziału w lekcjach.  Bardzo serdecznie dziękuję 
paniom, które były moimi wychowawczyniami w klasach 1-3 za troskę i naukę podstaw, bo raczej bez nich nie byłabym w stanie pisad, 
czytad, wykonywad jakiekolwiek obliczenia, a nawet zaprzyjaźniad się i rozstrzygad kłótnie. Nie zapominam również o naszej wspaniałej 
wychowawczyni, która towarzyszyła nam w klasach 4-8.  Pragnę także pozdrowid moją klasę 8b, która była czasami wkurzająca, ale i tak 
była na swój sposób fenomenalna. Spędziłam tyle lat z tymi niesamowitymi ludźmi, że poniekąd szkoda się z nimi rozstad.                            
Tworzyliśmy z klasą niesamowitą ekipę! To właśnie szkoła, już w najmłodszych latach ukształtowała mnie i nauczyła, że marzenia są po to,                 
by je realizowad.  Cieszę się, że mogłam tutaj znaleźd wspaniałych przyjaciół z którymi utrzymuję  kontakt aż do dziś.  Dziękuję także  Pani od 
wychowania fizycznego za wielką wyrozumiałośd w czasie porannych zdalnych lekcji. 

 Pamiętam, jak była moda na świecące buty, ale to był hit! Gdy jedna osoba pojawiła się z tymi butami już każdy 2dni później                               
chodził   z takimi samymi.   Nie żałuję, że   brałam udział w konkursie piosenki obcojęzycznej, gdyż stałam się   przez to pewną siebie osobą                         
i otwartą na trudne wyzwania. Myślę, że warto było spędzid tu  w szkole tyle lat z rewelacyjnymi ludźmi.                                                                                             
Warto chod na chwilę cofnąd się w czasie, chodby wspominając te wyjątkowe chwile. 

  

Dziękuję  nauczycielom naszej szkoły za wszystkie starania, które wkładali w moją edukację. Spędziłam w tej szkole wiele wspaniałych, 
niezapomnianych lat, które nauczyły mnie, nie tylko ile to jest 2+2, czy kim był Janusz Korczak, ale przede wszystkim tego, jak byd dobrym 
człowiekiem….                                                                                                                                                                                                                                     
Bardzo dziękuję każdemu nauczycielowi z osobna. Jest wiele chwil i tekstów, które będę zawsze pamiętad i wspominad z tej szkoły, między 
innymi:                                                                                                                                                                                                                                                            
-wielką cierpliwośd do mnie na informatyce, matematyce, języku angielskim, fizyce…                                                                                                                                                              
-„pani Karolinki nie ma”, „a buty to zmienione?”, „zapraszam do wyjścia”…   i za wielorazowe znalezienie mojego kluczyka                                                                        
-„można było się pośmiad” , „słyszymy się” ,  „jestem słyszalna” ,  „księżniczkę”, „maestro” …   

 

Zapewne wszyscy będą z nostalgią  wspominad miłe chwile spędzone w tej szkole.   Doceniamy, że w naszym życiu szkolnym był czas nie 
tylko na naukę, ale i na dobrą zabawę. Pomimo dużej presji w szkole panowała przyjazna atmosfera. To właśnie tutaj przezywaliśmy 
pierwsze miłości, poznawaliśmy wartościowych ludzi, poczuliśmy nie tylko smak wygranej, ale  też przegranej. W naszym sercu na zawsze 
zostaną słowa niektórych nauczycieli -"Nie bądź taki szybki, bo cię własne sznurówki wyprzedzą", "Bo mnie zaraz połkniesz"… 

             

Co do wspomnienia ze szkoły,  to mam jedno! Gdy byłem w 3 klasie i mogliśmy jeszcze wychodzid na boisko,  to pewnego razu sobie 
poszliśmy na przerwę i nie wracaliśmy. Nie byliśmy na 3 lekcjach, potem  musieliśmy tłumaczyd się w gabinecie dyrektora. 

 

 Dziękuję naszej wychowawczyni za 5 lat wspólnej nauki. Jestem  wdzięczna za to,  czego  nas Pani nauczyła i za to, że miała do nas                                                              
naprawdę dużo cierpliwości i nerwów. Wspierała nas też w trudnych chwilach, pomagała nam.

    

Pozdrawiam całą moją klasę 8b. Spędziliśmy razem tyle lat, że szkoda będzie się rozstad. Byliśmy bardzo zgraną klasą. Zawsze będę o was 
pamiętad i cieszę się, że to właśnie z wami spędziłam wszystkie lata nauki.  Dziękuję wszystkim nauczycielom za wspólnie spędzone lata, 
zaangażowanie, wytrwałośd, cierpliwośd. Dziękuję za wyrozumiałośd i za wszystkie starania, które włożone w nasze wychowanie                  
i.edukację.     

       

Zdarte kolana i dużo radości  Wspominając szkołę mówimy  często, że „wtedy to były czasy!”. Jako dzieci mieliśmy mnóstwo szalonych 
pomysłów i nie zawsze zastanawialiśmy się nad konsekwencjami, ale właśnie dlatego szkolne czasy wspominamy z największym 
sentymentem, a nauczyciele często pamiętają o swoich uczniach nawet sprzed kilku lub kilkunastu lat.                                                                                                                                                                  
Dziękuję  za ten rok szkolny, za radośd z naszych sukcesów, wsparcie w trudnych chwilach i nieustającą motywację do zdobywania wiedzy.    

                         

Chciałabym w imieniu całej klasy 8a  podziękowad naszej wychowawczyni  za wspólnie spędzone 5 lata nauki z nami. Jesteśmy  wdzięczni za 
to, czego nas Pani nauczyła i za to, że miała do nas naprawdę dużo cierpliwości i nerwów oraz, że wspierała nas   w  różnych  trudnych 
momentach. Chcielibyśmy także przeprosid za te złe chwile, które nam Pani zawsze wybaczała. Jesteśmy Pani dłużnikami – DZIĘKUJEMY! 
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Moimi przyjemnymi wspomnieniami z tej szkoły są interesujące wycieczki Fajnie wspominam też zabawne lekcje W-Fu, dzięki czemu 
złapałam dobre relacje z dziewczynami. Kolejnym z lepszych wspomnieo są dyskoteki szkolne oraz andrzejki, na których zabawa była 
najlepsza. Czas z przyjaciółmi wspominam zdecydowanie najlepiej, wszystkie przerwy,  dzięki nim miałam uśmiech na buzi.                                    
Chciałam podziękowad   Pani Dyrektor za uratowanie mi oceny z WOSU oraz   nauczycielom  za wyrozumiałośd, pomoc, uprzejmośd oraz 
wsparcie  w każdej sytuacji. Dziękuję bardzo naszej wychowawczyni za częściowe wychowanie naszej klasy i również za „organizowanie” 
nas.                   

    

Wspominad będę słynny czepek Pana Leszka, Jego  wymagające zajęcia i  słynne powiedzenie ,,10 pompek". Najbardziej będę wspominał 
swoją klasę.   Były tam osoby z którymi można było pogadad i pośmiad się, a z niektórymi były różne spiny. Bardzo dobrze wspominał będę 
klasę równoległą, też porozmawiad można było. Trochę będzie mi brakowało tej szkoły, lekcji, na których było dużo śmiechu i tych,                             
na których panowała powaga. 

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielem za trud włożony w swoją pracę, za każdą lekcję dzięki której mogliśmy powiększyd swoją wiedzę,                       
za lata wspólnie spędzone, za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałośd. Najserdeczniejsze podziękowania chcemy złożyd naszym 
wychowawczyniom, które zawsze wiedziały co zrobid w danej sytuacji. Za każdą pochwałę i krytykę, które pozwoliły nam byd lepszymi 
uczniami.  Za organizację  wspaniałych wycieczek na których zawsze mogliśmy się czegoś nauczyd, jak  również świetnie spędzid czas. 

 

Chciałbym podziękowad wszystkim nauczycielom uczącym mnie w tych pięknych latach szkolnych, które nie oszukujmy się zleciały bardzo 
szybko.  Dziękuję za zdobytą  wiedzę oraz trud włożony w moją edukację. Dziękuję za każde podciąganie ocen oraz dawanie dodatkowych 
prac, aby mied lepsze oceny na koniec roku.   Chciałbym podziękowad nauczycielom, jak i kolegom i koleżankom z klasy za wszystkie pomoce 
w pracach oraz inne drobnostki, które mi pomogły. Chyba najbardziej wspominam swoje pierwsze przyjaźnie, znajomości,  te wygłupy na 
przerwach, które nie podobały się nauczycielom, czy inne rzeczy, które spotkały mnie w tym okresie życia.  

Nadszedł ten czas-koniec naszej edukacji w tej szkole. Nie mogę uwierzyd, że już ją opuszczam, szkołę pełną wspomnieo i uśmiechów.                   
Chyba nikt się nie spodziewał, że czas w niej spędzony przeleci nam jak przez palce. Dlatego chciałabym złożyd ogromne podziękowania za 
trud włożony w nasze wychowanie, w nasza edukację, za cierpliwośd i wsparcie oraz przede wszystkim za całą wiedzę, jaką nam 
przekazaliście. Oprócz podziękowao, my uczniowie klas ósmych, chcemy Wam wszystkim złożyd najserdeczniejsze życzenia dalszej 
wytrwałości w szerzeniu edukacji oraz samych radości z pracy. Szczególne podziękowania składam mojej wychowawczyni,                                          
która zawsze mnie wspierała i mogłam na nią liczyd, gdy brałam udział w konkursie i przenosiłam się do nowej klasy.                                                                            
Oprócz podziękowao dla nauczycieli, chciałabym złożyd ogromne podziękowania mojej klasie, która zawsze sprawiała, że na lekcjach ciągle 
się śmiałam. Dziękuję  za miłą i ciepłą atmosferę jaką mi podarowaliście, gdy przeżywałam trudny dla mnie okres. Dziękuję za uśmiechy i łzy, 
ponieważ wszystkie   te wydarzenia, których tutaj doświadczyłam na pewno mnie czegoś nauczyły. To przerażające, że ostatni raz usiądę                 
w ławce z Kamilą, będę widziała nowe twarze, nowe miejsce. Każdemu życzę powodzenia. Ludzie mówią ,,gdy coś się kooczy, to coś się 
zaczyna’’. Dlatego nie płaczmy, a miejmy uśmiech na ustach! Może byd to bardzo trudne, bo dzieo rozłąki jest dniem bardzo smutnym                    
jak i bardzo radosnym!                                                                                                            

Szczególne momenty i słowa, które na zawsze pozostaną w moim sercu:                                                                                                                                                                                              
,,Ma ktoś dezodorant?’’ ,   ,,Czy jestem słyszalna?’’,   ,,Kreda w kredzie’’,  ,,Przerwa? Dla nas?’’,   ,,Księżniczko’’,  ,,Dwiczeniówki’’,                                                                         
,,Na tej pierwszej godzinie możecie sobie pospad, ale na drugiej wyskakujemy z łóżek!’’,   ,,Śmiech na sali’’,                                                                                                               
,,My jesteśmy przegrani, my nauczyciele podczas lekcji zdalnych’’… 

 

  Moim najlepszym wspomnieniem było to,  gdy dostałem uwagę za przesiadywanie w jednej kabinie wraz z kilkoma osobami. 

 

 Moje miłe wspomnienia  to:  wycieczki szkolne, dyskoteki, karnawał. Dziękuję każdemu nauczycielowi za naukę, że były dni śmieszne                                

i dni szalone…         Dziękuję :) 

 

  Poznałem w tej szkole przeróżne osobowości i typy ludzi.  Również swoich najlepszych przyjaciół.                   

 

  Fajnie wspominam pikniki rodzinne, szczególnie ten,  kiedy była straszna ulewa. Niektórzy zjeżdżali ze zjeżdżalni do kałuży i wszyscy oprócz 

panów od  grilla  siedzieli  w szkole. 

 

Uczniom często zdarzało się wykopad piłkę na dach sali gimnastycznej i leży tam kilka piłek do dzisiaj. 

   

 Z pewnością nie zapomnę legendarnej deseczki do uciszania uczniów, a przecież my zawsze byliśmy grzeczni 
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                                                                                                                             Grafikę wykonała uczennica klasy VIII b - Maja Kielczyk 

 

 

 

 

 

                                               Cytaty o pamięci i wspomnieniach                          
                                                                                                                                                                                                                          
Pamięć jest skarbnicą i strażnikiem wszystkich rzeczy.  Cyceron                      Zbieraj chwile. Nie rzeczy.       Paulo Coelho 

Zaakceptuj swoją przeszłość bez żalu i staw czoła swojej przyszłości  bez obaw.  Paulo Coelho 

Co minęło, nic nie może tego zmienić. Ale przyszłość może być inna, jeśli tak zdecydujemy. Musimy pielęgnować wizję 

szczęśliwszej   i spokojniejszej przyszłości i podjąć wysiłek, aby ją urzeczywistnić. To nie jest czas na samozadowolenie, nadzieja 

tkwi w działaniach, które podejmujemy.     Dalajlama 

Wczoraj jest historią, jutro jest tajemnicą, a dziś jest darem. Dlatego nazywamy to teraźniejszością.           Alice Morse Earle 
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Wakacje to  wymarzony czas każdego ucznia.                    

Pękna pogoda, która umożliwia wylegiwanie się na 

plażach, maszerowanie długimi górskimi szlakami czy 

spędzanie całych dni na świeżym powietrzu.                  

Długo wyczekiwane wakacje są zazwyczaj za krótkie.                              

                                                                                                        
Czy rzeczywiście mamy powody do narzekania?     

W Europie najwcześniej, bo już na początku czerwca,  
wakacje zaczynają młodzi Finowie i Rosjanie.  
Finowie odpoczywają przez 10 – 11 tygodni.                          
W Finlandii uczniowie wrócą do szkół już w pierwszej 
dekadzie sierpnia. Rosyjscy uczniowie, będą 
odpoczywad pełne 3 miesiące,  aż do kooca sierpnia. 
 
Tyle samo wolnego, co polscy uczniowie, mają nasi 
sąsiedzi – Czesi i Słowacy. 
  
Najkrócej wypoczywają   Holendrzy, Szwajcarzy                         

i Francuzi, którym dane są niespełna dwa miesiące 

wolnego. Młodzi Maltaoczycy, Bułgarzy, Węgrzy albo 

Rumuni, na pewno mają większe powody do 

zadowolenia, gdyż ich wolne trwa prawie 3 miesiące.            

 A jak dzieciaki spędzają wakacje? 

W Korei Południowej, gdzie presja dobrych wyników 
szkolnych wywierana na uczniów jest ogromna, 
dzieci w czasie wakacji także się uczą. Korepetycje, 
szkoły prywatne, dodatkowe zajęcia – to one 
wypełniają młodym ludziom wakacyjny czas wolny.  

Podobnie rzecz ma się w Chinach. W tym kraju 
również o sukcesie lub porażce edukacyjnej decydują 
wyniki egzaminów ogólnokrajowych. W ich trakcie 
wokół szkół wprowadzany jest wręcz zakaz ruchu 
drogowego, by hałas nie przeszkadzał zdającym.            
Tak więc młodzi Chioczycy w czasie wakacji 
dokształcają się.  

Ferie letnie to czas nauki dla młodych Włochów. 
Ponieważ odpoczywają oni aż 3 miesiące, to często 
w tym okresie wykonują prace domowe – czytają 
książki z zadanych list lektur i rozwiązują dwiczenia      
w specjalnie przygotowanych wakacyjnych 
podręcznikach.  

 Czy wiecie po co są wakacje?  
 
Wakacje to  wymarzony czas każdego ucznia.                    

Piękna pogoda, która umożliwia wylegiwanie się 

na plażach, maszerowanie długimi górskimi 

szlakami czy spędzanie całych dni na świeżym 

powietrzu.                   

Wyraz „wakacje” wywodzi się z łacińskiego 

terminu „vacatio”, co oznacza „uwolnienie, 

oswobodzenie”.  

Zatem wakacje to uwolnienie od porannego 

wstawania, odrabiania prac domowych, udawania 

się do szkoły na lekcje, czy też nauki zdalnej.  

Wiele badań naukowych potwierdza, że letni 

wypoczynek jest ważny dla zdrowia i  dobrego 

samopoczucia. Pozwala odnowić zapasy 

energetyczne organizmu, dotlenić mózg, 

rozładować napięcie.   

Z badań wynika również, że odpoczynek 

wakacyjny przyczynia się do tego,                                

że uczniowie mniej chorują, mają więcej energii, 

łatwiej porozumiewają się z innymi ludźmi. 

Możliwość oderwania się od codziennej rutyny 

wpływa też na produktywność  i kreatywność                  

w szkole.    

Wakacje sprawiają, że uczniowie odzyskują 

entuzjazm i z większą ochotą wracają do szkoły we 

wrześniu.  

Tak więc czekamy na nie z utęsknieniem, 

odliczamy ostatnie tygodnie, dni w szkole                            

i marzymy już o letnich podróżach i swobodzie. 

Wakacje mają tylko jeden duży minus                             

-  ZAZWYCZAJ SĄ ZA KRÓTKIE!                              
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Za kolor skóry odpowiada melanina. Jest to brunatny barwnik, większośd 
ludzi niezależnie od koloru skóry ma go tyle samo.  
W Azji i Australii mleczna, biała skóra jest oznaką elegancji i bogactwa.         

Jest to kontynuacja historycznej mody – kiedyś osoby opalone miały niższy 

status społeczny, oznaczało to że pracowały fizycznie, np. w polu.                        

Bogate arystokratki chroniły przed promieniami każdy kawałek skóry, np. 

nosząc latem rękawiczki. 

Nasze ciało przy obecności promieni słonecznych produkuje witaminę D.                    
O ile długotrwałe opalanie jest szkodliwe, o tyle czasowa ekspozycja na 
słooce jest konieczna aby nie nabawid się jej niedoborów. 

Uzależnienie od opalania nazywane jest tanoreksją. Jest to zaburzenie 
psychiczne polegające na nieakceptowaniu wyglądu swojego ciała. 

 

 

 

 

 

Co  oprócz odpoczynku planują w wakacje zrobid  
POLSKIE DZIECI? (pomysły naszych uczniów)    

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Wakacje to czas tworzący  wspomnienia, do których 
można  powracad latami. Aby był miło spędzony,                
nie trzeba wymyślad nietypowych wycieczek,                     
czy przygód. Czasami wystarczą najprostsze 
rozwiązania.                                                                                   
Oto  garśd pomysłów  naszych uczniów na aktywny 
wakacyjny wypoczynek: 

 

 

- poprawid kondycję, 

- posprzątad dom, 

- nauczyd się pływad, 

- nauczyd się jeździd konno, 

- opiekowad się rodzeostwem, 

- naprawid stary rower, 

- nauczyd się gotowad i piec ciasta, 

- biegad, by spalid tłuszczyk, 

- odwiedzid znajomych i dalszą rodzinę, 

- czytad, polubid książki, 

- kosid trawę na działce, 

- zająd się sobą, by rodzice mogli trochę odpocząd, 

- pomóc dziadkom w polu, 

- nauczyd się łowid ryby, 

- zrobid porządek w komputerze, 

- jeśd wolniej i zdrowiej, nie spieszyd się, 

- poukładad  i posortowad  ubrania w szafie, 

- zrywad owoce na przetwory, 

- zapisad się na jakiś kurs; 

 

 

 

- wyprawy do lasu na jagody, grzyby, 

- wycieczka do rezerwatu „Dębina”, 

- rodzinne wycieczki rowerowe, 

- zabawy na podwórku, np. w chowanego, 
 
 -zrobienie i puszczanie latawca, 

- piknik rodzinny,  

- kontakt z przyrodą, 

- kąpiel w basenie ogrodowym, 

- spędzanie  czasu z rodziną  inaczej niż zwykle, 

- gry planszowe, kalambury, zabawy ruchowe, 

- rozbicie namiotu  w ogrodzie, 

- sprawianie najbliższym drobnych przyjemności  
(kawa, herbata, bukiet polnych kwiatów) 

- robienie ciekawych zdjęd, 

- malowanie w plenerze, 

- opalanie; 

 CZASEM WARTO POSŁUCHAD DZIECI… 

Gdyby rodzice częściej słuchali swoich dzieci, na pewno dobrze by na tym wyszli. Każdy rodzic wiele 
razy przekonał się  o niesamowitej mądrości swojego dziecka.  Dzieci mają  mnóstwo ciekawych 
pomysłów, rozwiązań.  Dzieci nie planują. Żyją spontanicznie czerpiąc z każdego dnia tyle, ile to 
możliwe. Ich świeże, młode spojrzenie może zadziwiać dorosłych.   
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25 maja obchodzony jest                       
Międzynarodowy Dzieo Dziecka Zaginionego. 
Został ustanowiony przez ówczesnego 
prezydenta Stanów Zjednoczonych                  
Ronalda Reagana w  4. rocznicę zaginięcia               
6-letniego Etana Kalila Patza, tj. 25.05.1983 r. 
Chłopiec wyszedł do szkoły, lecz nigdy do niej 
nie dotarł. Mimo poszukiwao nie udało się go 
odnaleźd i w 2001 roku został uznany za 
zmarłego. 
 
W Polsce Międzynarodowy Dzieo Dziecka 
Zaginionego obchodzony jest od 2004 roku 
pod patronatem Fundacji ITAKA. Jego 
symbolem jest kwiat niezapominajki, 
ponieważ rodziny nigdy nie zapominają i nie 
przestają szukad swoich pociech. 
Coraz częściej słyszymy o zaginięciach, 
uprowadzeniach, ucieczkach z domu. 

Jak ustrzec dzieci przed niebezpieczeostwem? 

Powinniśmy  uczyd dzieci  dobrych nawyków.  
Uczulad  je  na nietypowe sytuacje, które mogą 
zauważyd   w swoim otoczeniu. Rozmawiad        
z dziedmi o bezpieczeostwie, ustalad zasady.   
  
W Polsce od 2013 roku działa  system                       
Child Alert. Jego podstawowym zadaniem              
jest jak najszybsze zawiadomienie                               
o zaginięciu dziecka jak największej liczby osób, 
za pośrednictwem wielu dostępnych platform 
komunikacji (radio, telewizja czy Internet). 
W przypadku zaginięcia dziecka dostępny 
jest bezpłatny numer alarmowy 995.     
Dostępny jest także numer 116 000, który 
działa w 32 krajach Europy. 
                                                                                                                                                                                                            Plakat ze strony – http://www.itaka.org.pl/ 

 

http://www.itaka.org.pl/
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ŻYCZYMY WSZYSTKIM NASZYM CZYTELNIKOM                                                                 

SŁONECZNYCH, RADOSNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI! 

                REDAKCJA GAZETKI „SZKOLNA 8” 

 Według  najnowszych badao (listopad 2020)   Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 

- Paostwowego Zakładu Higieny, prawie połowa 15-latków poznała już smak papierosów.                    

O ile w Polsce spada liczba osób sięgających po tradycyjne papierosy, o tyle rośnie grono 

amatorów  e-papierosów, niestety przeważają w tej grupie ludzie młodzi.  Wielu z nich  

łudzi się tym, że im palenie nie szkodzi.  Niestety, szkodzi i to bardzo!  Każdego roku na 

świecie umiera 7 milionów ludzi z powodu palenia tytoniu. Co gorsze, Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) przestrzega, że jeśli nałóg będzie rozpowszechniał się                          

w dotychczasowym tempie, to w 2030 r. przez papierosy umrze aż 8 milionów ludzi.                          

Co roku, 31 maja obchodzony jest  ŚWIATOWY DZIEO BEZ TYTONIU, by  zwrócid uwagę  

całego świata na negatywne skutki zdrowotne i środowiskowe palenia papierosów.                                               

Dzieo ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób 

uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów                          

- głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Ostatnie badania 

potwierdzają również, że zarówno osoby palące papierosy, jak i wapujące (używające 

papierosów elektronicznych), znacznie ciężej przechodzą infekcje koronawirusem.   

 

                                      WAKACYJNE RADY PANI HANI-NASZEJ SZKOLNEJ PIELĘGNIARKI 

1. Informuj rodziców z kim przebywasz i o której godzinie zamierzasz wrócid.  

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.                                                                                           

3.  Przechodź na pasach dla pieszych i przy zielonym świetle. 

4.  Do zabawy wybieraj miejsca oddalone od jezdni. 

5.  Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6. Poinformuj rodziców,  gdy ktoś cię zaczepiał. 

7.  Nie oddalaj się z nieznajomymi i nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

8.  Nie bierz od nieznajomych słodyczy  i  innych prezentów. 

9. Pamiętaj o numerach alarmowych, w razie potrzeby dzwoo i wezwij pomoc. 

10. Kąp się w miejscach do tego przeznaczonych. 

11.  Nie wchodź do wody bez opieki dorosłych. 

12. Nie wchodź  do wody w czasie burzy, deszczu, gdy wieje porywisty wiatr.  

13.  Pamiętaj o ochronie przed słoocem. 

14. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie na głowę, smaruj skórę kremem z filtrem. 

15.  Zadbaj o właściwy ubiór. 

16. Na szlaki górskie nie wybieraj się jeśli nadchodzi burza.  

17. Zawsze zabieraj ze sobą wodę i jedzenie.  

18. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim co robisz. 

 

  

     W gazetce wykorzystano elementy grafiki ze strony -  https://pl.freepik.com/ 

https://pl.freepik.com/

